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मुख्य घटनाएं

१९६५ ग्लासगो 
विविविद्यालयातून 
बी.एससीची डिग्री घेतली.
१९६७ पल्सिचा शोध 
घेतला.
१९६८ मध्ये पीएचिीची 
डिग्री घेतली आणि 
मार्टिन बनेलशी लग्न केले.
साउथेम्प्टन 
विविविद्यालयात एक शोध 
फेलोशशपिि काम केले.
१९६९ मध्ये िॉयल 
एस्त्रोनॉशमकल सोसायटीचे 
फेलोच्या रुपात सन्मान.
१९७४ मुलािि स्त्पेस सायन्स 
लॅबोिेटिी, लंिनच्या 
स्त्टाफमध्ये सामील झाल्या.
१९८२ िॉयल ऑब्जिेटिी, 
एडिनबगिमध्ये सामील
झाल्या.
१९८६ जेम्पस क्लकि  
मैक्सिेल टेलीस्त्कोप 
परियोजनाचे प्रबधंक 
ननयकु्त
१९९१ मुक्त 
विविविद्यालय, इंग्लिमध्ये 
भौनतकच्या प्रोफेसि म्पहिून 
ननयकु्त

"िेडियो खगोलिैज्ञाननकांना एिढे 
नक्की माहीत असत ेकी इति 
संस्त्कृतीच्या संपकाित येिािे त े
पर्हले लोक असतील.”

प्रािंलिक वर्ष

जोसशलनचा जन्म उत्ति आयलिंमध्ये झाला 
होता, श्जथे तयांच्या आईिडिलांचे गािात एक 
मोठे घि होते. ज्याचे नाि "सॉशलट्यिू“ होते. हे 
घि दोनशे िर्ािपासून तयांच्या परििािाकि ेहोते. 
जिळपास कोिी शेजािी नव्हते. पि 
जोसशलन आपल्या दोन बर्हिी आणि आपल्या 
भािांबिोबि खेळत असे. ते स्त्ितः खेळ तयाि 
कित असत आणि ग्रामीि भागात ते एकर 
फफित असत.

जोसशलनने आपले शशक्षि जिळच्या 
शहिातल्या एका छोट्या शाळेत सुरु केले. नतथे 
तेव्हा शशक्षि चांगले नव्हते. आणि जेव्हा ती 
अकिा िर्ािची होती, तेव्हा ती "एलेविन-्लस" 
नािाच्या एक महतिपूिि परिके्षत नापास 
झाली.तो नतच्यासाठी मोठा आघात होता. 
"एलेविन-्लस" पिीक्षा कोितयाही विद्याथािचे 
भविष्य ठिित असे. जे विद्याथी उत्तीिि होत 
असत ते एखाद्या हायस्त्कूल मध्ये जात असत 
जे विविविद्यालयात जाण्यासाठी तयाि कित 
असे.अयशस्त्िी होिाऱ्याना एखादा साधािि 
कोसि घ्यािा लागत असे.

सुदैिाने जोसशलनसाठी नतचे आईििील नतला 
एका जिळच्या शाळेत पाठिण्याचा खचि करू 
शकले. तयांनी नतला इंग्लिच्या एका क्िेकि 
स्त्कूलमध्ये दाखल केले. जोसशलनला ती
आििली. "बोडिगं स्त्कूलमध्ये जाण्याची माझी 
एक निीन सुरुिात झाली.” तयांनी सांगगतले.
तयांनी खूप साऱ्या शमरमैत्ररिी शमळाल्या आणि 
फील्ि हॉकी टीमच्या तया क्तान झाल्या.
तयांनी आपला अभ्यास पि चांगला केला.
तयांना ियाच्या अठिाव्या िर्ी स्त्कॉटलैंिच्या 
ग्लासगो विविविद्यालयात प्रिेश शमळाला.

क्वेकि
जोसशलनचे कुटंुब एका
णिवचन समुहाचे भाग 
होते.ज्यांना “क्िेकसि” नािाने 
ओळखले जात असे. क्िकेि 
खूप शांनतवप्रय असतात 
आणि ते युद्धात भाग घेत 
नसत.तयांचे संस्त्थापक जॉजि 
फॉक्स यांनी आपल्या
अनुयायींना सांगगतले “देिाचे 
नाि घेतांना तयांनी घाबिले 
पार्हजे.” समुहाचे अगधकृत 
नाि "रिलीश्जयस सोसायटी 
ऑफ़ फ्रें ड्स" आहे.

१६४६ मध्ये, जॉजि फॉक्स यांनी 
“क्िेकसि” ची स्त्थापना केली.



१९साव्या शतकापासून 
मर्हला खगोलिैज्ञाननक 
झाल्या आहेत. मारिया 
शमशेल (लांब उजिीकि)े 
एक अमेरिकी 
खगोलशास्त्रज्ञ होती.
ज्यांनी सनस्त्पॉट 
(सूयािििचे िाग) आणि 
उपग्रहांचे अध्ययन केले 
होते. १८४८ मध्ये तया
अमेरिकन अॅकेिमी 
ऑफ आट्िस एंि 
सायन्सच्या सदस्त्य
होिाऱ्या पर्हल्या
मर्हला आहेत.

कौशि ववकास

जोसशलन एक खगोलशास्त्रज्ञ होण्यासाठी विविविद्यालयात 
गेली. ियाच्या १३व्या िर्ािपासून तयांना खगोल विज्ञानात िस 
होता. जेव्हा तयांनी आपल्या िडिलांबिोबि अमािघ िेधशाळेचा 
दौिा केला. जोसशलनचे ििील एक िास्त्तुतज्ञ होते आणि 
तयांनी िेधशाळेमध्ये एक अनतरिक्त त्रबश्ल्िगंचे डिझाइन
किायला सांगण्यात आले होते.

िेधशाळेच्या कमिचाियानी जोसशलनला आपली विशाल दतु्रबिि 
दाखिली. तयातून नतने जे काही पार्हले तयामुळे ती चफकत 
झाली. नतने स्त्ि्नात सुद्धा विचाि केला नव्हता फक 
आकाशात एिढे तािे असतील. खगोलअभ्यासकांनी नतला 
सांगगतले की िेडिओ तिंगाचा उपयोग करून र्दिसा सुद्धा 
आकाशाचे अध्ययन कििे शक्य आहे. जोसशलनने िेडिओ 
एस्त्रोनॉमीमध्ये करियि किण्याचा ननििय घेतला.

असे म्पहििे सोपे होते पि तसे कििे कठीि होते, कािि 
खगोल विज्ञानात नोकऱ्यासाठी खूप स्त्पधाि होती. जोसशलनने 
भौनतकशास्त्रात उच्च शशक्षि घेण्याचा ननििय घेतला, पि ते 
खूप अिघि होते. विविविद्यालयातल्या पर्हल्या िर्ािनंति, 
ती तीनशे मुलांमध्ये एकटी मर्हला होती. मुले तयांना 
गचिित असत.

दोन िर्ाित, जोसशलन आणि काही मुठभि 
विद्याथांनी एक असामान्य टेलीस्त्कोपची ननशमिती 
केली. तयांनी एक हजाि खांब जशमनीत लािले 
आणि तयातील प्रतयेक खांब ९ फुट (३ मीटि) उंच 
होता.

खांबांच्या मध्ये दोन हजाि अॅश्न्टना लािल्या,
दोनशे रांसफामिि पि लािले,ज्या १20 मैल 
(200 फकलोमीटि) तािांना जोिले. जेव्हा ते पूिि 
झाले,तेव्हा िेडियो टेलीस्त्कोपने सत्तािन्न टेननस 
कोटािच्या आकािाचे के्षर कव्हि केले. १९६७ 
जुलैमध्ये नतचा उपयोग किण्यात आला.

जोसशलनचे काम टेशलस्त्कोपद्िािा एकत्ररत केलेल्या 
मार्हतीचा अभ्यास किण्याचे होते. हे एक खूप 
मोठे काम होते. चाि िेडिओ फकििें आकाश स्त्कॅन 
कित असत आणि आपल्या शसग्नलस चाटि 
पेपििि नोंद कित असत. आकाशाच्या एका 
स्त्कॅनमधून ४०० फुट (१२२ मीटि) लांब कागदािि 
मार्हती शमळत असे.

जोसशलन श्जतका अभ्यास करू शकत होती तेिढा 
नतने केला. पि िटेा अगधक िेगाने आला. तिीही 
नतने तो समजून घेण्याचा पूिि प्रयतन केला. नतने 
कागदाििील आकड्यांचा काळजीपूििक अभ्यास 
केला. नतने लक्षपूििक काम केल्याने नतने 
आधुननक खगोल विज्ञानामध्ये एक महतिाचा शोध 
लािला.

िेडिओ खगोिववज्ञान
खगोलविज्ञान हे जिळपास मानि 
जाती इतकेच जुने आहे.मुळात, 

खगोलविज्ञानात िोळयांनी िस्त्तू 
बनघतल्या जातात. फक्त िोळयांनी 
फकंिा दतु्रबििीच्या माध्यमातून. पि 
१९३० च्या दशकापासून िेडिओ
तिंगांच्या माध्यमातून आकाश  
“बघिे" पि शक्य झाले होते. 
अंतरिक्षात असलेल्या िस्त्तू िेिीओ 
फकििे सोितात, आणि तयांना एका 
िेडिओ टेलीस्त्कोपद्िािा एकर करून 
मोजले जाऊ शकते. िेडिओ 
टेलीस्त्कोप तािे आणि इति िस्त्तूंचा 
पत्ता लािू शकतो जे सामान्य
टेलीस्त्कोपद्िािा बघू शकत नाही.

जोसशलनच्या िटेाचे विवलेर्ि 
जर्टल होते. तयांना ताऱ्यामधून 
िेडिओ तिंग आणि िेिीओ 
आणि टेशलश्व्हजन प्रसािि 
मधल्या शसग्नलमधील अंति 
काढािे लाग.े

“खिेति ती उंचीने छोटी होती तिीही 
केश्म्पिज सोितांना ती िीस पौंिाचा 
हातोिा फफििू शकत असे.”
सायन्स मॅगणझनमधून ननकोलस िेि

पदिी घेतल्यानंति, 

जोसशलन खगोल 
विज्ञानाचा अभ्यास 
किण्यासाठी इंग्लिच्या 
केश्म्पिज 
विविविद्यालयात
गेली.
विविविद्यालयाने एक 
विशाल िेडिओ 
टेलीस्त्कोपची ननशमिती 
किण्यास सुरुिात केली 
होती. जोसशलन तया
टीमची सदस्त्य झाली.



काही गोष्टी 

• िेिीओ टेलीस्त्कोप 
विमान, िेफिजिेटि
मोटि आणि काि
यांचेही शसग्नल
पकितात. हे 
शसग्नल अंतरिक्षातून 
शसग्नलबिोबि 
हस्त्तके्षप करु 
शकतात.

• जोसशलन अजूनही
एक सफिय क्िेकि 
आहे. १९७८पासून 
१९९० पयतं  तयांनी 
त्रिर्टश काउंशसल 
ऑफ चचि आणि 
स्त्कॉर्टश काउंशसल 
ऑफ चचि दोन्ही
संस्त्थेच्या 
सदस्त्यारुपात  
क्िेकसिचे 
प्रनतननगधति केले.

• प्रतयेक िर्ी
जोसशलन, एडिनबगि
इंटिनॅशनल सायन्स
फेश्स्त्टव्हलची 
योजना तयाि 
किण्यासाठी मदत
कित असे.

"मला आठिले 
की मी या 
आधीपि ही 
विशेर् गोष्ट
आकाशातल्या
एका भागात 
बनघतले आहे.”

उपिब्धियां
ऑक्टोबि १९६७ मध्ये एक र्दिस, जोसशलनने काही छोटे 
शाईचे ननशाि बनघतले जे चाटि पेपििि बाकी सगळे 
ननशािापासून िेगळे र्दसत होते. ते अधाि इंच (१.७५ 
सेंटीमीटि) पेक्षा कमी के्षरािि पसिले होते आणि तयाकि े
सहजपिे दलुिक्ष होऊ शकत होते.

जोसशलनच्या लक्षात आले की हे याआधीर्ह आकाशाच्या 
तया भागात असेच काही बनघतले होते. जेव्हा नतने 
तपासले की, ते संकेत ननयशमत अंतिािि येत आहे. ते दिू 
असिाऱ्या सौि मंिलातल्या प्राण्यांचे संकेत असू शकतात 
का? तयांच्या सुपििायझिला पि ती शक्यता िाटली.
लिकिच, ते सगळे “छोटे र्हििे लोक” च्या बाबत चेष्टा 
कित होते.

काही मर्हन्यानंति, जोसशलनला आकाशाच्या दसुऱ्या 
भागात अशा प्रकािचेच संकेत शमळाले. “तयांनी छोट्या 
र्हिव्या पुरुर्ांच्या बाबत माझी गचतंा दिू केली,” तया 
म्पहिाल्या. “आम्पहांला दोन र्ठकािांहून संकेत शमळत होते.”
काही संशोधनानंति ठििले की शसग्नल फफििाऱ्या
ताऱ्यांमुळे असू शकतात. जे एका संकीिि फकििामधून 
िेिीओ शसग्नल पाठित असतात. प्रतयेकिेळी जेव्हा तािा 
फफितो तेव्हा तयाचा शसग्नल, िेडिओ टेलीस्त्कोप पकितो.

जानेिािी १९६८ पयतं, जोसशलनने अजून दोन गोष्टींचा शोध 
लािला, ज्याला आज "पल्सि" या स्त्पंदन िेडिओ ताऱ्यांच्या 
रुपात ओळखले जाते. ते खूप मोठे आणि जळलेले तािे 
असतात. जोसशलनद्िािा तयांचा परिचय झाल्यानंति 
आजपयतं सहाशे पेक्षा अगधक "पल्सि" शोध लािण्यात 
आला आहे. या संशोधनामुळे खूप उतसाह ननमािि झाला.
जोसशलनचे सुपििायझि एंटनी हेविश, यांना शोधासाठी 
भौनतकमध्ये नोबेल पुिस्त्कािाने सम्पमाननत केले खिेति ते 
टीमचे नेततृि कित होते.

जोसशलन केिळ चोिीस िर्ािची होती जेव्हा नतने विवि 
प्रशसद्ध शोध लािला होता. तेव्हापासून, तयांनी अनेक 
विविविद्यालयांमध्ये शशकिले आहे. ती काही िर्ािपेक्षा 
अगधक काळ एका नोकिीत िार्हली नाही कािि तयांचे पती  
मार्टिन बनेल सिकािी नोकिीत होते आणि तयामुळे 
इंग्लिमधील अनेक र्ठकािी बदली झाली होती. जोसशलन
नतथे आपल्या पती बिोबि नतथे गेली होती. आपल्या
पतीपासून िेगळं झाल्यािि जोसशलन ननिि करू शकली की 
ती कुठे िाहील आणि काय काम किेन. 

१९९१ पासून जोसशलन, लंिनच्या उत्तिेला असिाऱ्या, ओपन 
यूननिशसिटीमध्ये भौनतकची प्रोफेसि आहे. ओपन यूननिशसिटी, 
त्रिटेनमध्ये कुठेही िाहिाऱ्या नागरिकांसाठी घिबसल्या 
अभ्यास पाठ्यिम उपलब्ध किते. प्रतयेक िर्ी एक 
हजािापेक्षा अगधक विद्याथी जोसशलनच्या खगोल विज्ञान 
पाठ्यिमात भाग घेतात. मधल्या काळात ती आपले 
संशोधन चालू ठेिते. तयांचे अगधकति शोध 
एक्स-िे खगोल विज्ञानािि आहेत.

जोसशलन यांना पल्सिच्याबाबत अजून 
मार्हती गोळा किायची होती..

नोबेि पुिस्त्काि
फे्रि हॉयल जे एक प्रमुख त्रिर्टश 
खगोलशास्त्रज्ञ होते, ते जोसशलन 
यांना नोबेल पुिस्त्कािाने सन्माननत 
केले नाही म्पहिून नािाज होते.
तयांनी म्पहटले की कें श्म्पिजमध्ये 
नतच्या फ्रोफेसिांनी नतचे संशोधन 
चोिले होते. जोसशलनने 
"रिकॉड्िसच्या मोठ्या समुहाचे 
अध्ययन किण्यापेक्षा अगधक गोष्टी 
केल्या होतया.” ते म्पहिाले
जोसशलनने केिळ शसग्नल शोधले 
नाही ति नतने हे र्ह शोधले फक 
ताऱ्यांच्या साहय्याने ते आपली 
श्स्त्थती बदलतात. तयांचा शोध 
यामुळे झाला की लोकांना ही गोष्ट 
अशक्य िाटत होती. तयांनी ते 
स्त्िीकािले नाही. पि जोसशलनने
फे्रि  हॉयलबाबत िाग व्यक्त केला 
नाही. ती परकािांना म्पहिाली, 
“मला असे िाटते की विद्याथी 
ियात पि असाधािि परिश्स्त्थती 
शशिाय शोध लाििाऱ्या 
संशोधकांना नोबेल पुिस्त्काि 
शमळाला ति तयाचा स्त्ति कमी 
झाल्यासािखा होईल. पि 
तयािेळची परिश्स्त्थती तशी नव्हती.”

जोसशलनच्या सगळयात िोमांचक 
नोकिीमधली एक नोकिी जेम्पस
क्लकि  मैक्सिेल टेलीस्त्कोप 
परियोजनाची प्रबंधक म्पहिून 
होती. टेलीस्त्कोप हिेत एका
पहािािि लािली आहे, आणि 
तयाचे स्त्िाशमति कॅनिा, गे्रट त्रिटेन
आणि नेदिलॅंि कि ेआहे.


